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Instruções:
1. Para elaborar a sua Redação, você deve escolher um tema entre os três apresentados.
2. Utilize o espaço reservado ao Rascunho para elaborar a sua Redação.
3. Use somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, ao transcrever o seu texto na Folha de

Redação, e observe as instruções constantes neste Caderno.
4. Confira os dados constantes no cabeçalho da Folha de Redação e assine-a no espaço reservado

para tal fim.
5. Considere que seu texto será corrigido, observando-se os seguintes critérios:

  I. Título.
 II. Tema.
III. Coerência.
IV. Tipologia textual.
 V. Emprego da norma padrão.
VI. Coesão.

6. Terão nota zero as redações que
a) fugirem ao tema proposto no comando;
b) não desenvolverem o tipo de texto proposto no comando do tema;
c) apresentarem acentuada desestruturação e/ou divagação (informações soltas e

desarticuladas) no desenvolvimento do tema e/ou apresentarem mais de 22 linhas
ou menos de 17 linhas;

d) apresentarem  qualquer  identificação no texto, ou nas suas margens, mesmo que
seja a lápis;

e) forem consideradas ilegíveis ou desenvolvidas em forma de desenhos, números,
versos, espaçamento excessivo entre as letras, palavras e parágrafos, bem como
desenvolvidas em códigos alheios à língua portuguesa escrita;

f) forem desenvolvidas a lápis ou a tinta em cor diferente da preta ou azul.

7. O título do texto não deve estar incluído no limite de linhas.

Tema I

“Psicólogos informam que o prazo de validade da adolescência envelheceu, alargando-se até os 32 anos — esse período
seria conhecido como “adultescência”. Talvez os efeitos dessa mudança sejam mais visíveis no crescente número de jovens
que preferem continuar vivendo na casa dos pais mesmo depois de empregados, mas há um impacto maior: o da legião de
estudantes, desorientados, que abandonaram o ensino superior, sem conhecer suas vocações.

Nas universidades federais, cujos vestibulares são muito disputados, a taxa de evasão chega a 40% dos matriculados.
“A cada ano percebo mais e mais estudantes imaturos, obrigados a escolher, na marra, a profissão”, afirma Yvette Piha
Lehman, coordenadora do Serviço de Orientação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
É um devastador massacre de talentos.

Uma das características da adolescência, segundo a professora Yvette, é a combinação de vontade constante de
experimentar com pouca disposição de assumir responsabilidades. “A escolha de uma carreira é um ato de maturidade”, diz
ela. Para piorar a situação, aumenta rapidamente a oferta de novos tipos de cursos de ensino superior, muitos dos quais
desconhecidos dos estudantes. “É um erro fazer o jovem escolher tão cedo sua carreira.”

  DIMENSTEIN, Gilberto. T alentos jogados no lixo. Folha de S. Paulo. São Paulo. C12. cotidiano. nov. 2006.

Faça uma leitura crítica do texto acima e tome-o como ponto de partida para a sua produção textual sobre o
tema: “A escolha de uma carreira é um ato de maturidade.”

INSTRUÇÃO: Seu texto deve conter argumentos, fatos, exemplos, que sirvam de apoio para a sua Redação,
procurando, inclusive, reafirmar ou negar a idéia de que “É um erro fazer o jovem escolher tão cedo a sua
carreira”.
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Tema II

                     Os miseráveis

No Brasil a pobreza foi se acumulando em camadas sedimentares ao longo de muitos anos de estagnação ou
desenvolvimento. O desenvolvimento destrói formas antigas de produção. A estagnação impede que novas gerações se
incluam na economia maior e renovada.

Na primeira camada, está o Brasil profundo – índios e caboclos que vivem da floresta, caiçaras pescadores em praias
inacessíveis, sertanejos do Nordeste árido. O capitalismo passou ao largo dessas famílias pobres de vida franciscana, que,
a bem da verdade, deveriam ser deixadas em paz.

Sobre essa está a camada dos brasileiros pobres expulsos pelo desenvolvimento agrícola ou atraídos pelas cidades
iluminadas e cheias de empregos, que saíram de onde estavam, procurando novas oportunidades, e encontraram crises
financeiras em vez de empregos. Acumularam-se na periferia das grandes cidades, em favelas, cortiços e invasões.
Uma terceira camada se deposita sobre as outras duas, a das famílias que haviam chegado ao emprego da cidade e que
constituíam a classe média baixa ou operários com emprego fixo, muitos com carteira assinada. Perderam o emprego, o
lugar que tinham e foram morar em habitações precárias.[...]

A pobreza pode ser apenas aliviada pelos gastos sociais e pela ação benemérita do terceiro setor. Só o crescimento
pode evitar que os jovens que chegam à idade de trabalhar não consigam emprego e acabem se amontoando entre os
pobres. Já perdemos duas gerações, excluídas pela estagnação. A pobreza é um fenômeno monetário.

  SAYAD, João. Os Miseráveis. Folha de S. Paulo. São Paulo. Cad. Opinião, A2-27 set. 2004.

O texto acima apresenta o ponto de vista do economista João Sayad sobre a pobreza no Brasil. Baseado nas
idéias nele contidas, redija uma dissertação sobre o que você pensa a respeito do  problema da pobreza.

INSTRUÇÕES:
Discuta a questão da pobreza no Brasil como um problema inalterado.
Argumente no sentido de demonstrar que conhece a realidade retratada.

           Explore idéias que destaquem as causas e conseqüências dessa realidade,  propondo soluções viáveis.

Tema III

 Especulações em torno da palavra homem

Mas que coisa é homem,
que há sob o nome:
uma geografia?

um ser metafísico?
uma fábula sem
signo que a desmonte?

[...]
Como vive o homem,
se é certo que vive?
Que oculta na fronte?

[...]
Por que mente o homem?
mente mente mente
desesperadamente?

[...]

Para que serve o homem?
para estrumar flores,
para tecer contos?

para servir o homem?
para criar Deus?
Sabe Deus do homem?

E sabe o demônio?
Como quer o homem
ser destino, fonte?

Que milagre é o homem?
Que sonho, que sombra?
Mas existe o homem?

  ANDRADE, Carlos Drummond de. Obra Completa. Rio de Janeiro: Companhia Aguilar, 1964. p. 302-303.

Você  leu alguns versos do poema de CDA “Especulações em torno  da palavra homem.” Reflita sobre os
questionamentos que ele faz para produzir um texto argumentativo sobre O HOMEM, ESTE SER P ARADOXAL.

INSTRUÇÕES:
M ostre em que consiste a contradição que marca o ser humano.
Discuta a relação do homem com o outro.
Argumente sobre a finalidade da existência humana.
Discuta o comportamento do homem em face das possíveis forças contrárias que regem o seu destino.
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